
                                             

Zápisnica 

zo zasadnutia Rady seniorov hlavného mesta Bratislavy 

02. 07. 2015, 16.00h,  Primaciálny palác, 1.poschodie, zasadačka č.107 
 
Prítomní: Primátor Ivo Nesrovnal, riaditeľka kancelárie primátora Petra Greksová,  
11 členov rady seniorov 
 neprítomní:  9  
Prezenčná listina založená v agende rady seniorov. 
K bodom 2,3  bol vopred poslaný všetkým členom  písomný materiál. 
 
Program zasadnutia: 
1. Otvorenie 
2. Akčný plán programu aktívneho starnutia na rok 2015 – diskusia k plneniu    
    jednotlivých opatrení 
3. Občiansky rozpočet pre rok 2016 
4. Príprava Seniorfestu 2015 – návrhy do programu  
5. Informácia z rokovania Rady vlády SR pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných  

politík procesu starnutia populácie zo dňa 26.6.2015 
6. Diskusia 
5. Záver  
 
1. Otvorenie                                                                                                              
 Zasadnutie otvoril primátor Ivo Nesrovnal. Zdôraznil význam rady seniorov a potrebu 
pravidelne komunikovať s touto  výraznou komunitou mesta prostredníctvom členov rady. Je 
potrebné pravidelne sa zaoberať plnením opatrení Akčného plánu na rok 015 a pripraviť 
vyhodnotenie plnenia pre rokovanie mestského zastupiteľstva. Opätovne sa bude rada 
seniorov zaoberať plnením opatrení Akčného plánu na svojom zasadnutí v septembri 2015. 
 
2. Akčný plán programu aktívneho starnutia na rok 2015 – diskusia k plneniu    
Eva Weissová z JDS v Bratislave uviedla opatrenia, ktoré sú plnené, alebo u ktorých nastal 
kladný posun v plnení. Ide o projekt "Bezpečná jeseň života", počítačová gramotnosť, 
bezplatné poradenstvo / právne, zdravotné/, vydávanie miestnych novín.  
Poukázala na tie opatrenia u ktorých v plnení sú rezervy -v zdravotnej starostlivosti, v oblasti 
dopravy pri zriaďovaní prepravnej služby sociálneho taxíka, v bezbariérovosti, v 
dobrovoľníckych aktivitách za užšej spolupráce s dobrovoľníckym centrom.. 
Ako málo účinné vidí letákové kampane v prostriedkoch MHD /nerešpektovaním ich obsahu 
tými, ktorým sú určené/. I keď v akčnom pláne nekonkretizovanú, oceňuje doplnkovú formu 
pomoci, ktorou je zriaďovanie sociálnych výdajní, určených aj pre seniorov s nízkymi 
dôchodkami. 
Peter Prvonič zo Záhorskej Bystrice informoval o záujmovej činnosti seniorov, 
organizovaných v občianskom združení. Stretávajú sa 5-7 krát ročne, absolvujú zájazdy, 
divadelné predstavenia, posedenia s občanmi.  Brigádnicky podľa potreby čistia ulice. Od 
mestskej časti je k dispozícii sociálny taxík   
Oľga Sitárová zo Starého Mesta 
Upozornila  na problematiku správania sa bicyklistov na na cestách  a najmä v pešej zóne. 
Jazdia  vysokou rýchlosťou , čím ohrozujú  seniorov a malé deti, ktoré sa voľne pohybujú 
v pešej zóne.  Slovná reakcia týchto  „ekologických“  jazdcov  je bohužiaľ vyslovene 
arogantná. Na vládnej úrovni by  bolo žiaduce vzhľadom na stúpajúci počet  zvážiť formou 



vyhlášky a kontrolu už platných dopravných predpisov / nedávajú prednosť  na priechode 
chodcov, cez priechod jazdia na bicykli a prepletajú sa pomedzi  chodcov,  nemajú na bicykli 
zvonček,  jazdia dvaja traja vedľa seba a ďalšie dopravné priestupky, ktoré nie sú 
pokutované/. V Starom Meste je najviac seniorov a chýba tak potrebná geriatrická 
ambulancia. Poukázala na nie vždy fungujúcu spoluprácu medzi seniormi a členmi JDS. 
Požiadala o preverenie možnosti  znovu uviesť do prevádzky semafory na Kamennom 
námestí   a v dolnej časti námestia  SNP.  Prechod pre seniorov je vzhľadom na pomalšiu 
chôdzu seniorov  a najmä občanov ZŤP  a „absolútnu“  prednosť  električiek  nebezpečný 
Upozornila  na potrebu opraviť   obrubníkov resp. okolia   stromov na námestí  SNP  
/vypadané kamene, trčiace drôty zo zeme, jamy  okolo stromov/. Navrhla  zvážiť možnosť 
znovu zriadiť telefónnu linku  na umožnenie  ohlásenia rôznych  nedostatkov v meste . Občan 
by nemusel pátrať  kde má závadu oznámiť. Za zvlášť užitočné považuje, aby bol 
v mestských  novinách  uverejňovaný  spôsob riešenia oprávnených podnetov občanov. 
Milada Brucknerová z Vajnor hodnotí spoluprácu seniorov a členov JDS, resp. klubov, 
centier s organizáciami JDS za dobrú, vždy sa vedia dohodnúť. 
Primátor Ivo Nesrovnal reagoval na niektoré pripomienky, najmä týkajúcich sa Starého 
Mesta. Kvalitné obchody, prevádzky sa sťahujú do nových obchodných centier. V Starom 
Meste zostávajú kvôli cestovnému ruchu najmä reštaurácie..  Tie, ktoré si prenajmú priestory, 
nie vždy predstavujú dostatočnú kvalitu. S tým potom idú sprievodné javy ako neporiadok, 
nedodržanie hodín nočného kľudu a pod. Priebežne mesto rieši tieto nedostatky, občania 
využívajú linku „Odkaz pre starostu“ a každý mesiac sa môžu priamo stretnúť s primátorom. 
Semafory v centre mesta pred Manderlákom boli vypnuté dávnejšie, zrýchlila sa doprava, 
nezaznamenala sa zvýšená úrazovosť. Mesto spolu s mestskými časťami vykonáva 
zjednotenie vlastníctva zelene. 
Peter Sedlák z Karlovej Vsi komentoval vzťah klubov a JDS. Označil ho za dobrý, 
rozdielnosť môže vyplývať z vekovej hranice, keď u seniora je 55 a v niektorých prípadoch 
i 50 rokov. Za dôležitú aktivitu v svojej mestskej časti pokladá pomoc ľuďom v hmotnej 
núdzi.  
Pri tomto bode sa primátor ospravedlnil pre ďalšie naliehavé povinnosti a odišiel v sprievode 
riaditeľky kancelárie. 
K plneniu opatrení Akčného plánu  stručne vystúpili A. Khandl z Rače, a T. Kvasničková 
z Lamača. Uviedli aj, že spolupráca seniorov a členov JDS v ich mestskej časti  funguje, vždy 
sa nájdu drobné problémy. Za JDS potvrdila dobrú spoluprácu E. Weissová.  
Katarína Kostková z Petržalky zdôraznila sústredenie aktivít seniorov v denných centrách. 
Intenzívne sa rozvíja dobrovoľnícka činnosť. 
 
Odporúčanie č.1 
Rada seniorov Bratislavy odporúča primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy, aby 
plnenie opatrení Akčného plánu na rok 2015, bolo znovu prejednané na septembrovom 
zasadnutí Rady seniorov Bratislavy. 
 
3. Občiansky rozpočet pre rok 2016  
Bratislavčania môžu od 1. júna do 31. júla tohto roka posielať svoje návrhy do Burzy 
nápadov, prvej etapy Občianskeho rozpočtu. Zaslané nápady posúdia odborní garanti a 
následne Rada pre Občiansky rozpočet pre rok 2016. 
Obyvatelia môžu posielať podnety súvisiace s dopravou, životným prostredím, kultúrou, 
športom, sociálnou pomocou a sociálnymi službami nielen prostredníctvom formulára na 
webovej stránke mesta, ale rovnako aj prostredníctvom formulárov umiestnených v Kancelárii 
prvého kontaktu na Magistráte hl. mesta. V uvedených kapitolách rozpočtu mesta sú 
vytvorené osobitné podkapitoly pre Občiansky rozpočet. 



Po uzavretí Burzy nápadov všetky prijaté podnety posúdia odborní garanti. Po tom, ako 
garanti pripravia stanoviská k jednotlivým návrhom občanov, posúdi ich Rada pre Občiansky 
rozpočet a na jeseň nasleduje ich verejné prerokovanie. Následne sa uskutoční verejné 
hlasovanie o vybraných projektoch elektronickou aj papierovou formou. Víťazné projekty 
budú realizované z prijatého rozpočtu na rok 2016. 
Koordinátor rady B. Telgársky vyzval členov rady seniorov, aby o Burze nápadov 
informovali v kluboch a centrách. Seniori môžu týmto spôsobom dosiahnuť zlepšenie 
životného prostredia vo svojom okolí alebo zlepšiť podmienky služieb, cestovania, kvality 
ciest a zelene. 
 
Odporúčanie č.2 
Rada seniorov Bratislavy odporúča primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy, aby do 
Rady pre občiansky rozpočet bol menovaný aj zástupca seniorov. 

 
4. Príprava Seniorfestu 2015 – návrhy do programu  
 
1.10.    Deň zdravia – Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
            Zasadačka č.19 
 8.10.   Mestská súťaž krížovkárov -  rada seniorov spolu s JDS 
            Zasadačka č.106,107 
 13.10. Konferencia k problematike seniorov – Úrad vlády SR 
            Akcia nie je dohodnutá, rokuje sa. 
            Zrkadlová sieň a Mezanín 
 15.10. Kytica pozdravov – slávnostný koncert, spojený  s oceňovaním seniorov primátorom 
             Zrkadlová sieň   
 27.10  Odborný seminár k vzdelávaniu seniorov – Národný ústav celoživotného vzdelávania     
            Zrkadlová sieň 
 29.10  Divadelné predstavenie pre seniorov /koncert/ v MDPOH  
            Výber podujatia je v rokovaní     
            Ukončenie Seniorfestu 2015 – príhovor primátora 
Do programu budú ešte zaradená ponuka Mestskej knižnice a Galérie mesta Bratislava. 
Prítomní členovia rady vzali predložený materiál na vedomie bez ďalších návrhov. 
 
5. Informácia z rokovania Rady vlády SR pre práva seniorov zo dňa 26.6.2015  
Koordinátor rady seniorov B. Telgársky podal stručnú informáciu o jednotlivých odborných 
materiálov z uvedeného rokovania. Informoval, že vystúpil v diskusii na rokovaní Rady vlády 
SR a požiadal predsedu rady ministra práce sociálnych vecí a rodiny SR J. Richtera o zaujatie 
odborného stanoviska k opatreniu 4.2.3 /úľavy pre nezamestnaných 50+/. Stanovisko bude 
doložené do vyhodnotenia opatrení Akčného plánu.  

1. Informácia o novele zákona č.580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene 
a doplnení zákona č.95/2002 Z. z.  o poisťovníctve 

2.  Ochrana a podpora zdravia seniorov v oblasti prevencie 
3.  Prevencia kriminality páchanej na seniorov. Opatrenia samosprávy na elimináciu 

kriminality páchanej na senioroch. 
4. Dobrovoľníctvo, seniori a samospráva 
5. Finančné možnosti štátu a samosprávy pre podporovanie voľno časových aktivít 

seniorov – dotačné systémy zainteresovaných subjektov 
  
Materiály sú dostupné k nahliadnutiu a preštudovaniu u koordinátora rady seniorov. 
 



6. Diskusia 
Eva Weissova sa vyjadrila k mestskými poslancami schválenej úprave zliav v MHD, ktorou 
sa rušia / pre darcov krvi/, alebo znižujú/ pre ťažko zdravotne postihnutých/ doterajšie zľavy. 
I keď zmeny súvisia so spustením III . etapy integrovaného systému v Bratislavskom kraji, 
podľa jej názoru je možné hľadať nové riešenia v prospech uvedených skupín. Navrhla v 
tomto zmysle odporučiť primátorovi  , aby vo veci ďalej rokoval. 
 
Odporúčanie č.3 
Rada seniorov Bratislavy odporúča primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy naďalej 
rokovať v mestskom zastupiteľstve o nezrušení cestovných váhod pre darcov krvi, ZŤP 
a členov zväzu protifašistických bojovníkov aj pri III .etape integrovaného systému 
v Bratislavskom kraji. 
 
Alojz Khandl požiadal o vysvetlenie, prečo Magistrát zrušil na prízemí vchodu do Novej 
radnice informačné miesto aj so schránkou pre odkazy seniorov, ktorá existovala 3 roky 
a bola vyhľadávaným miestom pre informácie zo strany seniorov. Miesto bolo neočakávane 
zrušené bez oznámenia a bez náhrady. Seniori, ktorí idú cez Primaciálne námestie si zvykli 
zastaviť sa pre informácie či materiály 
 
Odporúčanie č.4 
Rada seniorov Bratislavy odporúča primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy preveriť 
dôvody zrušenia informačného bodu pre seniorov v budove Novej radnice a uložiť 
kompetentným – zriadiť náhradné miesto. 
 
T.Kvasničková sa sťažovala na postup úradov, ktorí odmietli preplatiť  zdravotnej postihnutej 
potvrdenku, vystavenú taxikárom, lebo nemal taxikár uvedené správne IČO a mal neplatnú 
licenciu. Bolo dohodnuté, že uvedené oznámi koordinátor s detailami Únii taxikárov na 
doriešenie.    
 
 
6. Záver. 
Rokovanie rady seniorov  končil koordinátor rady seniorov. Uviedol, že ho mrzí nízka účasť 
členov, je zrejmé, že už začali prázdniny pre vnúčatá a seniori sú rozcestovaní. 
Ďalšie rokovanie je naplánované na september.  
 
 
 
Zapísal: 
Ing. Bohdan Telgársky 
 
Schválila: 
PhDr. Petra Greksová 

 
 
 
 
 
 
 
 


